
 

  

 

 

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ 
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 

dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  

(dále jen „zákon“) 

 

Název veřejné zakázky 
Rekonstrukce místních komunikací - ulice Křižíkova, Školní a 5. 
května 

Registrační číslo projektu CZ.1.15/1.1.00/85.02000 

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení otevřené podlimitní řízení 

Identifikační údaje zadavatele 

Název Město Jesenice 

IČO/DIČ 00243825/CZ00243825 

Adresa sídla Jesenice, Mírové náměstí 368 

Právní forma Obec 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele 

Ing. Jan Polák, starosta 

 
Na základě žádosti o dodatečné informace zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona sděluje 

všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací 

dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění 

žádosti takto: 

 

Dotaz č. 1: 

V položkovém výkazu výměr jsme nikde nenašli poplatky za uložení suti (beton a asfaltové kry). 

V technické zprávě je psáno, že tato suť bude odvezena na skládku – je s tímto odvozem počítáno 

v položkách odvozu suti? Pokud ano je potřeba toto upravit, jelikož nejbližší skládka je cca 14 km 

a odvoz suti ve výkazu výměr počítá pouze se vzdáleností do 6 km. Doplní, případně upraví zadavatel 

tyto položky ve výkazu výměr? 

 
Odpověď zadavatele 
 

V dokumentaci se uvádí mimo jiné toto: 

„Výkopek a vybourané materiály budou opětovně použity na dalších stavbách zhotovitele. 

Prokazatelně nevyužitelný materiál bude odvezen na skládku, kterou zajistí zhotovitel stavby. Ve 

výkazu výměr je uvažován odvoz do vzdálenosti 10km a skládkovné. Budoucí zhotovitel musí 

v nabídce do těchto položek zahrnout veškeré náklady na likvidaci přebytku výkopku (včetně 

případného odvozu do vzdálenosti větší než 10km).“ 



Rekonstrukce místních komunikací - ulice Křižíkova, Školní a 5. května 

 

 
Dodatečné informace      2/2 

Z toho vyplývá, že suť (beton, živice) bude přednostně odvezena na deponii zhotovitele, předrcena 

a znovu využita do podkladních vrstev nebo živičných směsí.  

V případě, že zhotovitel nebude materiály dále využívat, odveze je na skládku. Ve výkazu výměr je 

uvažován odvoz do 10km a ne do 6km, jak je uváděno v dotazu, viz položky níže (obdobně je to 

u dalších objektů) 

 

102. SP 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 

103. SP 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 

suť na skládku do 10km ; 9*23,855 

 

Stejně tak skládkové je ve výkazu výměr obsaženo 

 

98. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

výkopek+suť na skládku ; 76,85*1,7+23,855 

 

Jestliže si zhotovitel zajistí uložení ve vzdálenosti 14km, musíte zvýšené náklady na dopravu rozpustit 

v položkách odvozů, případně v položce skládkovného. 

 
 
 
Zadavatel dále v příloze zasílá vyjádření dotčených orgánů. 
 
 
 
V Brně dne 17. 10. 2014 
 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Gabriela Johnová, Eurovision, a.s. 

Pověřena zadavatelem 
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